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  چكيده
آزمايي بود. هاي بختيكي از منابع درآمدي دولت در دورة پهلوي، فروش بليت

آزمايي را برعهده داشتند. اشخاصي كه هاي بختهاي دولتي  فروش بليتسازمان
گرفتند. تحليل آزمايي بودند، بايد از دولت اجازه ميهاي بختخواهان فروش بليت

هاي مختلف در مورد روند انتشار، كاركرد و فرايند فروش و مواضع و ديدگاه
آزمايي در دورة پهلوي اول و دوم مسئله و موضوع اين پژوهش هاي بختبليت

ورة تاريخي ها در اين داست. پرسش اين است كه علل انتشار و كاركرد اين بليت
مخالفت برخي ازاقشار اجتماعي را برانگيخت؟ اين نوشتار  چه بودو چرا و چگونه

تحليلي و با استفاده از اسناد و مدارك آرشيوي، مطبوعات و منابع –با روش توصيفي 
اصلي سعي  به اين پرسش پاسخ داده است. واكاوي نحوة فروش، دولتي بودن 
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آزمايي و همچنين نوع استفاده از عوايد بختهاي هاي مسئول فروش بليتسازمان
هاي مختلفي را به همراه داشت و باعث حاصل از فروش آن در جامعه واكنش

هاي هاي مختلف و گاه متضادي در مورد خريد وفروش بليتگيري ديدگاهشكل
بندي آزمايي را قمار و شرطهاي بختآزمايي گرديد. اكثر مراجع ديني بليتبخت

آزمايي ها به بليت بختترين واكنشخريد آنها را حرام اعالم كردند. سختدانسته و 
اهللا طالقاني اعتقاد اهللا خميني و روحانيون انقالبي صورت گرفت. آيتاز سوي آيت

هارا صرف امورخيريه و آزمايي ملي،بخشي از درآمد بليتداشت كه بنگاهبخت
اهللا ها انتقاد داشت. آيتبليت كند و نسبت به نحوة صرف عوايدها ميبيمارستان

توان شرطي كه قمار نباشد ميآزمايي بههاي بختبروجردي اعتقاد داشت عوايد بليت
احمد به علت ورود آن از غرب به مخالفت آن را در امور خيريه صرف كرد. جالل آل

  پرداخت.با آن مي
هاي اجتماعي، بليتسازمان شاهنشاهي خدمات  آزمايي،هاي بختبليت :هاكليدواژه

  اعانه ملي، مخالفان حكومت
  

  مقدمه .1
آزمايي را سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي، انجمن خيريه اشرف هاي بختامتياز بليت

پهلوي، بانك كشاورزي، سازمان شيروخورشيد سرخ ايران شمس پهلوي، بنگاه حمايت از 
ايي، بنگاه بليت اعانه ملي داشتند.عوايد آزممادران، بنگاه حمايت از مسلولين، بنگاه بليت بخت

ها، مدارس، ها، درمانگاهآزمايي بر اساس اسناد،در امور خيريه، بيمارستانهاي بختبليت
شد. مخالفين سوادي صرف ميحمايت از كشاورزان، حمايت از مسلوالن، مبارزه با بي

ردند. برخي از علما گيري كآزمايي موضعهاي بختحكومت پهلوي در برابر انتشار بليت
ها را حرام اعالم بندي است، بليتآزمايي قمار و شرطهاي بختاعتقاد داشتند چون بليت

آزمايي از سوي امام خميني و روحانيون انقالبي ترين واكنش ها به بليت بختكردند. سخت
وال آزمايي را مصداق بارز قمار و خريد و فروش و تحصيل امبخت صورت گرفت. آنها بليط

آزمايي . برخي از روحانيون اعتقاد داشتند كه بنگاهبختدانستنداز طريق آن را نامشروع مي
كند، اما بخشي ديگر درآمد ها ميهارا صرف امورخيريه و بيمارستانملي،بخشي از درآمد بليت

ما ها انتقاد داشتند. برخي از علزند و نسبت به نحوه صرف عوايد بليتها را به جيب ميبليت
توان آن را در امور آزمايي بهشرطي كه قمار نباشد ميهاي بختاعتقاد داشتند عوايد بليت
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احمد نيز اعتقاد داشتند كه چون خيريه صرف كرد. برخي از روشنفكران مانند جالل آل

نوعي تقليد از غرب است به مخالفت آزمايي از سوي غرب واردشده است و بههاي بختبليت
از اثرات مثبت فروش  ،هامذهبي به فروش بليت ةدر كنار واكنش جامع ختند.پردابا آن مي

. المنفعه و نيز ايجاد شور و نشاط در جامعه نبايد گذشتآنها در تامين بودجه براي نهادهاي عام
سه اثر ارزشمند آرامگاه فردوسي در توس، آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد و مقبرة سعدي 

ها و بيمارستان ها و نيز مدارس از محل المنفعه زيادي مانند درمانگاهعامدر شيراز و بناهاي 
  ها ساخته شد.فروش اين بليت

پور در رسالة كارشناسي خود در رشتة علوم اجتماعي در باب پيشينة پژوهش منوچهري
به  »شدگان روستا)رانده( هاي اعانه ملياي درباره فروشندگان بليتبررسي و مطالعه«با عنوان 

هاي اعانه ملي پرداخته است. موضوع اين رساله علوم اجتماعي است كاركرد اجتماعي بليت
هاي اجتماعي گوناگون دربارة بليت ها در آن و لذا سير تاريخي، انواع بليت ها، مواضع گروه

  اي در اين باب يافت نشد.نيامده است. جز اين اثر، پيشينه
آزمايي در هاي بختروند انتشار و كاركرد بليتسؤال اصلي اين پژوهش اين است كه  

دورة  پهلوي چگونه بود و چرا و چگونهمخالفت برخي از اقشار اجتماعي را برانگيخت؟ 
پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و مدارك آرشيوي، منابع اصلي و مطبوعات به دنبال 

  پاسخگويي به اين پرسش است.
  ساختارشناسي برگة بليت .2

شد كه بيانگر آزمايي جز تصاوير گرافيكي، اعداد و ارقامي چاپ ميهاي بختبليتبر روي 
شده در آن سال بود. اين كشي و سال چاپ بليت و شمارة مسلسل بليت چاپسري قرعه

  شود:كشي بود و اهميت فراوان داشت لذا به طور دقيق بدان پرداخته ميها مبناي قرعهشماره
شد كه شمارة  ن سري درج ميعنواآزمايي عددي هميشه بهي بختهاسري: در تمامي بليت-1

آزمائي سال كه از چاپ بليت بخت 30همان بليت بود به اين معني كه در طول بيش از 
عنوان اي كه در هر بليت بهشد شمارهگذشت و تقريباً هر هفته يك عدد از آن چاپ ميمي

شده آزمائي چاپظر چندمين بليت بختشد بيانگر اين است كه بليت موردنسري قيد مي
 مثال اگر بليتي با شمارة  سريعنوانديگر بهعبارتتوسط سازمان خدمات اجتماعي است؛به

شده از زمان آغاز چاپ بليت مين بليت چاپ 850 بود به اين معني است كه آن بليت 850
در آن درج  851ي شد شمارة  سرآزمائي بود و قاعدتاً بليتي كه هفته بعد چاپ ميبخت
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شد.پس بنابر قاعده فوق حتي دو بليت با دو تاريخ متفاوت از يك شمارة  سري استفاده مي
  كردند.نمي

ها وجود داشت كه معموالً از طريق مميز در زير شمارة  سري، دو عدد هم در تمام بليت – 2
ئي بود. آزماشدند. عدد سمت چپ بيانگر چندمين سال چاپ بليت بختاز هم جدا مي

از تاريخ ( شده در سال بيستمبيانگر اين است كه بليت چاپ 49/20مثال بليتي با اعداد عنوانبه
 49يعني در هفته  49شده و عدد چاپ 1346هست) يعني سال 1326اولين بليت كه سال 

ها به بعد در بليت 1334شده است. الزم به ذكر است كه اعداد مميز از سال چاپ 1346سال
  گرديد.ها چاپ ميتنها عدد سري بر روي بليت 1333تا  1326شد و از سال ميدرج 

  1تصوير شمارة 

  
يك عدد ديگر هم به دو زبان فارسي و انگليسي در بليت چاپ مي شد كه شمارة  -3

  اختصاصي همان برگه بليت بود.

  آزمايي در دورة پهلوي اولهاي بختانواع بليت .3
  سيآزمايي فردوبليت بخت1,3

اول بار براي برگزاري بزرگداشت ابوالقاسم فردوسي بليت فروخته و عوايد آن در تعمير و 
  ).203: 1345صديق، ( بازسازي مقبره فردوسي صرف گرديد

  دوانيآزمايي اسبهاي بختبليت 2,3
هاي خوشبختي يا نگار عصر پهلوي مؤسس بليتاصغر اميراني گروسي روزنامهعلي

بندي دواني بود. اميراني گروسي در محل مسابقات شرطآزمايي اسبدستي بختخوش
فروخت. اين مسابقات هرساله در بندي ميدواني يعني اسپريس جالليه بليت شرطاسب
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خواه، معادي(گرديد ه برندگان آن جوايز نقدي اهداء ميشد كه بدوفصل بهار و پاييز برگزار مي

  ).16: 1381 بهار و زمستان
  آزمايي در دورة پهلوي اولهاي بختكاركرد بليت3,3

چون موقع برگزاري مراسم هزارة فردوسي نزديك بود و هفتاد هزار تومان براي اتمام 
ش. تصميم 1312آثار ملي در  ساختمان و فراهم كردن وسايل تشكيل كنگره كافي نبود، انجمن

آوري كند. براي انجام اين امر سه آزمائي هفتاد هزار تومان ديگر جمعگرفت كه از راه بخت
الملك، حسين عالء و كيخسرو شاهرخ معين شدند نفر از اعضاء اصلي انجمن يعني حكيم

اني و مصطفي اتفاق عبدالحسين نيك پور نمايندة مجلس شوراي ملي و رئيس اتاق بازرگكه به
فاتح معاون شركت نفت ايران و انگليس و عيسي صديق با كمك نمايندگان رسمي دادگستري 

آزمائي را فراهم و بانك ملي و شهرداري و شهرباني تهران در دارالمعلمين عالي، وسايل بخت
آزمايي (نك: ). با طراحي، انتشار و فروش بليت بخت205-203: 1345سازند. (صديق، 

) مبلغ موردنياز باقيمانده (هفتاد هزار تومان) براي ساختن آرامگاه فراهم شد 2مارة تصوير ش
  ).54: 1352(صديق، 

  آزمايي فردوسي: بليت بخت2تصوير شمارة 

  
  www.Bakhazmaee.comماخذ:

  اول آزمايي در دورة  پهلويهاي بختروند انتشار و فروش بليت 4,3
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شمسي آغاز  1313ماه آزمايي آرامگاه فردوسي از اول فروردينهاي بختروند فروش بليت
ها تا شش ماه و مبلغ هر بليت ده ريال محدوده زماني فروش بليت گرديد.

شده هاي فروختهشمسي كل بليت1313ماه ارديبهشت 24). تا تاريخ 044586/293بود(ساكما:
جزئيات فروش را  1ريال بود. جدول شمارة  14410ارزش بليت به  1441در ايالت فارس

  ).044586/293:(ساكمادهدنشان مي
  1جدول شمارة

  )044586/293 :(ساكماماخذ: 
  

 شددر شيراز فروخته و عوايد آن صرف آرامگاه فردوسي  ش. بليت1313در
دوانياز سوي بندي اسبشرط بليت 1315تا 1314هاي ). در سال044586/293ساكما:(

دواني در بهار و پاييز بود. دواني فروخته شد. فصل مسابقات اسببندي اسبمؤسسه شرط
ريال  265000 1315جايزة اسب دواني موسسه در اصفهان در ارديبهشت 

  ).081582/293بود(ساكما:
  يت بخت آزماييطبقه خريداران بل 5,3

ور، ها، كالنتر، پيلهگروه اجتماعي خريداران بليت در شيراز شامل مالكان و حاكمان آبادي
دار و حكومتي، سرسپور، مكتبحكومتي و منشيفروش، بزاز، پيشخدمتتاجر، خرازي

  ).044586/293ساكما:( رعيتبودند.
  آزمايي در دورة  پهلوي دومهاي بختانواع بليت .4

كنندگان دريافت
  بليت

هاي تعداد بليت
 مأخوذه

  هاتتمه بليت  وجه دريافتي

اداره محترم ايالتي و 
 ماليه جمعاً

  عدد 1322  ريال 6940  عدد 2016

  عدد 500 - 500 اداره بلديه
  عدد 200 - 200 نظميهاداره 

  عدد 405 ريال3270 732 اداره معارف
 عدد 332 ريال4200 752  متفرقه

  عدد 2759 ريال14410 عدد4200  جمعاً
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  آزمايي بانك كشاورزيت بختبلي1,4
شد. نمايندة وزير دارائي و كشيميآزمايي بانك كشاورزي در اول هرماه قرعههاي بختبليت
ها كشي بليتداري كل و بازرسي دولتي در بانك بر چگونگي فروش و قرعهخزانه

ز ريال) بود. طر 30ها سي هزار بليت و قيمت هر بليت (نظارتداشتند. تعداد اين بليت
آزمايي كشاورزي به اين ترتيب بود كه چهار سري عدد داراي هاي بختكشي بليتقرعه

شد. براي استخراج هر يك از اعداد چهارگانه شماره از صفر تا نه در صندوق گردان ريخته مي
شد و عددي كه گردان چند مرتبه چرخانده ميهاي برنده بودند، صندوقكه شاخص شماره
كشي ماند برنده بود. ساعت قرعهگردان باقي ميحفظه متصل به صندوقدر مرتبه آخر در م

رسيد. داشتن ها به آگاهي صاحبانبليت ميكشي از طريق روزنامهيك هفته قبل از روز قرعه
كشي كشي بود. برندگاني كه در روز قرعهمنزله، جواز ورود به مجلس قرعهبرگه بليت به

ود را مي گرفتند. اسامي برندگان از طريق روزنامه ها حضور داشتند در همان روز جايزه خ
روز فرصت داشتند تا به يكي از شعب بانك كشاورزي بروند و  90اعالم مي شد و آنان 

  ).079817/293ساكما:(شدجايزه خود را بگيرند و پس از اين مدت بليت باطل مي
  بليت بخت آزمايي سازمان شير و خورشيد سرخ ايران  2,4

ايجاد شد. جمعيت شير و خورشيد  10/6/1324شير و خورشيد سرخ ايران در تاريخسازمان 
آزمايي هاي بختها مجاز به انتشار بليتهاي وابسته به آن در شهرستانسرخ ايران و جمعيت

  ).047797/240بودند(ساكما:
  سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي هاي اعانه مليآزمايي يا بليتبليت بخت 3,4
سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي با هدف ترقي و بهبود بهداشت و 6/2/1326ريخ در تا

). بودجه 193-192: 1332نعمتي،(درمان بيماران و بينوايان و ترفية حال مستمندان ايجاد شد
هاي خود شد: نخست؛ پولي كه شاه از طريق عوايد فروش زمينسازمان از دو طريق تأمين مي

آزمايي بيست ريالي در هر هفته هاي بختكه از عوايد فروش بليتپرداخت. دوم؛ پولي مي
آمد. نظارت و رياست كلي بر سازمان را شاه به اشرف خواهر خود داد. اقدام به دست مي

رساني به امور خيريه و مؤسسات دولتي و تنگدستان و بيماران بود. در مهم سازمان، كمك
آزمايي ملي امضاي رئيس سازمان اي بختههاي چهل و پنجاه شمسي بر روي بليتدهه

  ).295 و289: 1373شود (صفايي، خدمات اجتماعي ديده مي
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سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي بخشي از مبلغي كه از طرف دربار به سازمان واريز 
مبلغ ده ميليون  25/4/1336كرد. در تاريخ آزمايي ملي ميشد را صرف كمك به بنگاه بختمي
، زنان دربار به روايت اسناد ساواك اشرف پهلوي(آزمايي مليواريز گرديد گاه بختحساب بنبه

1381 :395.(  
  بليت بخت آزمايي بازسازي آرامگاه نادر شاه افشار 4,4

منظور براي بازسازي آرامگاه نادرشاه افشار بليت فروخته شد.شاه از مردم ايران خواست به
ها را انجمن آرامگاه نادرشاه شركت كنند.اين بليتحفظ آثار فرهنگي و تاريخيدر بازسازي 

  ).10635/293آثار ملي فروخت (ساكما: 
  آزماييهاي بختفرايند و تغيير نام بليت. 5

آزمايي ملي به اعانه ملي تغيير يافت. گروهي از هاي بختعنوان بليت 1341از اول فروردين
مردم كه مقيد به پرداخت كمك به مستمندان بودند و تشخيص اين كه فردي مستحق است 

ها از اين شك و ناراحتي خالص با خريد اين بليت«خريدند. برايشان مشكل بود بليت مي
اي بما اصابت نكند مĤال وظيفه وجداني خود گاه جايزهيم بفرض آنكه هيچايم زيرا ميدانشده

(روزنامة » ايمبضاعت و اجراي امور خير انجام دادههاي بيرا در مورد كمك به خانواده
  ).23 و1: 22/12/1340 شنبه، سهاطالعات

  آزمايي در دورة  پهلوي دومهاي بختروند انتشار و فروش بليت. 6
آزمايي به عهده داشت. هاي بختنقش مهمي در تبليغات و فروش بليت هانيخواندمجلة 
دواني حمايت آزمايي بنگاه حمايت از مادران و اسبهاي بختاز دو بليت هاخواندنيمجلة 
شد و هفتگي رقمي التين چاپ ميكرد. معموالً بر پشت جلد مجله شمارة  يك عدد پنجمي

محسنيان راد، ( دادشد و به خوانندگان خود جايزه ميشي ميكهاي ذكرشده قرعهميان شماره
). سازمان ها و موسسات مختلف و حتي اشخاص براي مقاصد گوناگون 1375-1376: 1384

  فروختند:بليت بخت آزمايي مي
آزمايي زد. بنگاه حمايت از مادران براي كمك به زنان باردار دست به انتشار بليت بخت

شمسي  21/5/1324مريم گريگوريان با تصويبهيئت دولت در تاريخ  ).031417/293(ساكما:
آزمايي هاي غيرمستقيم توانست دستگاه پيانوخود را با انتشار بليت بختبا اجازه از اداره ماليات

فرماندار دامغان از مدير بنگاه  1325). ). در سال 051480/240ساكما:( به فروش برساند
آزمايي را از طريق هاي بختت از مادران در دامغان بليتخواست تا مأموران بنگاه حماي
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 23/4/1325). در تاريخ 059815/293ها بفروشند(ساكما:ها و بنگاهها و تجارتخانهمغازه

هاي وزيران به بيمارستان ارامنه چهارمحال اجازه انتشار و فروش بليتهيئت شمسي
ي تأمين كمبود بيمارستان آزمايي به تعداد ده هزار بليت بيست ريالي برابخت
سينا و مقبرة براي بازسازي آرامگاه ابوعلي 27/11/1325). در تاريخ101398/240ساكما:(داد

شمسي انتشار  11/11/1326). در تاريخ 096439/240سعديشيرازي بليت منتشر شد.(ساكما:
كسر  آزمايي توسط باشگاه نيروي هواپيمايي ايران باهدف تأمينهاي بختو فروش بليت

  ).094024/240درآمد باشگاه هواپيمايي كشور تصويب شد (ساكما:
اقدام به  3/12/1326 راني ايران تور در مشهد در تاريخشركت نمايندگي اتوبوس

فروش بليت در مقابل باغ ملي و يا شعبه نمايندگي جنب موزه آستان قدس كرد. شركت 
هاي شهرداري خواست براي خريد بليتراني ايران توراز كارمندان نمايندگي اتوبوس

شد، به محل فروش بليت مراجعه كشي ميبار قرعهآزمايي كه هر پانزده روز يكبخت
بندي هاي شرطفروش بليت 1327//10/8). در تاريخ 028358/293كنند (ساكما:

آزمايي خارج شد و فروش آن توسط هاي بختدواني مشمول از شروط انتشار بليتاسب
  ).090671/240ساكما:(سواركاران مجاز گرديد باشگاه

هاي اين اجازه از سوي هيئت دولتبه باشگاه سواركاران  داده شد تا به فروش بليت
هاي مطبوعات را ). سهم مهمي از آگهي58427/240دواني بپردازد (ساكما:بندي اسبشرط
هاي با خريد بليت«دادند. ) تشكيل مي1320آزمايي دهة همان بخت( هاي اعانة مليآگهي

وزن خود، همسر، پدر، هم( وزن خانوادة خود پول بگيريداعانة ملي مخصوص روز مادر، هم
هاي اعانة ملي مخصوص روز مادر، در سراسر مادر، برادران، خواهران و فرزندانتان). بليت

  ).1574-1573: 1384محسنيان راد، »(كشور منتشر شد.
در  هابود. براي فروش بليتآزمايي، اتوبوستهاي بخيكي از اماكن فروش بليت

آزمايي به ناشرين هاي بختگرفتند؛ زيرا فروش بليتها بايد از دولت اجازه مياتوبوس
  58428/240سوي مطبوعات جلب كنند (ساكما:ها تعلق داشت تا مردم را بهها و روزنامهمجلّه

ارج به ايران وارد و در گمرك آزمايي ازجمله اجناسي بود كهاز خهاي بختكاغذ بليت
 8/5/1335وزيران در مورخهيئت). «024928/230از معافيت گمركي برخورداربود(ساكما:

آزمائي هاي بيست ريالي بختآزمايي مجاز است تعداد بليتبنگاه بخت -1« تصويب كرد:
در هرسال آزمايي ملي مجاز است بنگاه بخت -2ملي را ماهيانه به تعداد كافي افزايش دهد، 
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هاي پنجاه ريالي بنام بليت اعانه ملي به تعداد كافي چاپ و منتشر نموده و درآمد خالص بليت
ها و ساير مصارف فرهنگي در سراسر كشور آنرا براي تهيه كتاب جهت شاگردان آموزشگاه

ها در اين مقطع زماني در فرهنگ ). لذا درآمد بليت029090/230(ساكما:» به مصرف برساند
ها يا قبوض اعانه ملي تجديدبناي آرامگاه نادرشاه افشار در سال ز هزينه مي گرديد و بليتني

  ).10635/293ساكما:( شمسي از سوي انجمن آثار ملي در سراسر كشور فروخته شد 1337
گذاري ها را وادار كرد تا براي تشويق به سپردهدرآمد مناسب از طريق بخت آزمايي بانك

  ).510: 1379، رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك علي امينيبدهند ( به برندگان جايزه
آزمايي در مراكز جهانگردي از سوي مجلس قانون اجازه تأسيس مؤسسات بخت

هاي مربوط به تعيين مراكز نامهتصويب شد. آيين25/3/1348شوراي ملي به تاريخ 
، مقررات انتظامي و نظارت فني جهانگردي، نحوه استفاده از وسايل، شرايط صدور پروانه

و مالي مؤسسات از طرف وزارت كشور و دارايي تهيه و پس از تصويب دولت اجرا 
). اجازه نصب يك دستگاه كيوسك براي تبليغات و 22/20/2/1/2/133خواهد شد (كمام:

هاي استان اصفهان براي خدمت بهتر به مردم هاي اعانه ملي در شهرستانفروش بليت
و هر هفته پوسترهاي تبليغاتي بنگاه اعانه ملي در نقاطي از شهرها زيرنظر  گرفته شد

هاي ). بليت077656/293ساكما:( شدندمسئول بنگاه در انظار عمومي نمايش داده مي
شد مانند روز مادر و عيدنوروز هاي مختلفي منتشر ميالعاده اعانه ملي در مناسبتفوق

شمسيبه مناسبت فرارسيدن چهارم آبان يك سري  1349 /8/7شد. در تاريخ منتشر مي
  ).112384/293ساكما:(العاده منتشر شد. بليت فوق

  آزمايي در دورة  پهلوي دومهاي بختتحليل اجتماعي نمايندگان فروش بليت .7
براي فروش بيشتر بليت ها جلساتي با حضور افراد ثروتمند تشكيل مي شد تا مدعوين تشويق 

آزمايي در دورة  پهلوي دوم، هاي بخت). بليت077656/293به خريد بليت شوند. (ساكما:
هاييتوسط نمايندگان بنگاه اعانه ملي شد و در هر شهرستان باجهدرسراسر كشور پخش مي

شمسي در  1352خريدند. در سال ها بليت ميبا مراجعه به اين باجهوجود داشتكه مردم 
دار بودند هاي اعانه مليرا عهدهباجهوجود داشتند كه نمايندگي فروش بليت102اصفهان جمعاً 

). با به پايان رسيدن مدت خدمت نمايندگان فروش، افراد جديدي 077656/293ساكما:(
  ).066075/293شدند. (ساكما:جايگزين آنان مي

  آزمايي در زمان پهلوي دومهاي بختكاركرد بليت.8
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آزمايي صرف سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي هاي بختبخشي از درآمدهاي بليت

شدو چند سال بعد هم بخشي از عايدات آن را به انجمن حمايت از مادران و نوزادان مي
مان جوانان شير و خورشيد سرخ ساز 19/3/1324). در تاريخ 33: 1369پرداختند (نجاتي، مي

آزمايي هاي بختمنظور كمك به بينوايان و امور خيريه مبادرت به فروش بليترشت به
منظور بيشتر شدن وزيران بهشمسي هيئت11/6/1324 ). دولت در تاريخ047852/240ساكما:(

 ادآزمايي را دهاي بختامور مالي بانك كشاورزي به اين بانك اجازه انتشار بليت
  )051475/240ساكما:(

شمسي تصويب كردند تا شركت سهامي  30/11/1325 وزيران در تاريخهمچنين هيئت
بازي در آبادان اقدام به سواري و چوگانمنظور پيشرفت اسبنفت ايران و انگليس به

  )1828/240ساكما:( آزمايي نمايد.بخت
نامه شمارة  تصويب موجباي از وزارت دارائي به وزارت جنگ بهبر اساس نامه

شمسي چاپ و انتشار و  1327شمسي از تاريخ اول آذرماه  11/8/1327مورخ  15488
طوركلي در تمام كشور ممنوع گرديد و عوايد بليت آزمائي بهفروش هر نوع بليت بخت

هاي دولتي قرار گرفت. ها تحت نظر يكي از سازمانآزمايي ملي و گاردن پارتيبخت
)؛ اما اين امر موقتي بود. منطق اقتصادي و درآمدزايي باعث ادامه 58427/240ساكما:(

  فعاليت بليت فروشي گرديد.  
آزمائي شمسي از درآمد خالص بخت 21/3/1332 وزيران در تاريخبراساس تصويب هيئت

شمسي همه ماهه مبلغ يكصدهزار ريال به بنگاه اشرف و شصت  1332ملي از اول خردادماه 
نگاه نيكوكاري تأديه و از بقيه صدي پنجاه به سازمان شاهنشاهي خدمات هزار ريال به ب

وپنج به شيروخورشيد سرخ ايران و صدي بيست به بنگاه حمايت اجتماعي و صدي بيست
  ).057197/240شد (ساكما:مادران و كودكان و صدي پنج به انجمن آثار ملي پرداخت مي

ها ود بودجه و افزايش ثروت بنگاهآزمايي باعث جلوگيري از كمبفروش بليت بخت
آزمايي از يك كنش عام المنفعه به يك فعاليت درآمدزا شد.  به عبارت ديگر بختمي

تغيير ماهيت داده بود. مسئول جمعيت حمايت از مسلولين براي تأمين درآمد بنگاه 
آزمايي نشد؛زيرا بضاعت موفق به صادر كردن بليت بختحمايت از مسلولين بي

كشي را فقط به سازمان شاهنشاهي خدمات اي اجازه قرعهنامهوزيران طي تصويبهيئت
ها تقسيم مي كرد؛اما هيچ آزمايي را بين سازماناجتماعي داد و درآمد حاصل از بخت
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توجهي از سوي سازمان شاهنشاهي به بنگاه حمايت از مسلولين 
  )6846/290ساكما:(شدنمي

ها يا قبوض دچار حريق شد كه براي اين حادثه بليتشمسي شهرستان آمل  1335در سال 
  ).1838/210 اعانه ملي در سراسر كشور فروخته شد. (ساكما:

  
  

  هاآزمايي و كاركرد آنهاي بخت: فروش انواع بليت2جدول شمارة  
شده براي بليت كاركرد طرح

  شدهفروخته
تاريخ 
فروش 
 بليت

ميزان فروش 
  بليت

محل فروش 
  بليت

  فروشنده

باشگاه ارامنه براي مصرف امور 
  خيريه

  باشگاه ارامنه  باشگاه ارامنه  بيست هزار ريال   6/11/1326

انجمن خيريه ايران و آمريكا 
منظور كمك به بينوايان و به

  درماندگان

و  500اوراق اعانه    ؟
  ريالي 50و  200

هاي سازمان
  دولتي

انجمن خيريه 
  ايران و آمريكا

 فرهنگسوادي و مبارزه با بي
عمومي، كمك به دانش آموزان 

 بضاعت شد.بي

درآمد ساليانه    10/8/1337
هاي پنجاه بليت

 ريالي بنام اعانه ملي

سازمان   در سراسر كشور
شاهنشاهي 

  خدمات اجتماعي
تجديد بناي آرامگاه نادرشاه،، 

 كمك دانش آموزان فقير
در يزد جمع كل    1337سال 

 ريال315000مبالغ
انجمن حفظ آثار   كشوردر سراسر 

  ملي و تاريخي
صرف امور خيريه و فرهنگي و 

  بهنفع كانون دانشجويان 
 1960مه//6

 ميالدي
)16/2/133
9(  

ريال به  1600
عدد  32خاطر 

  بليت پنجاه ريالي 

گاردن پارتي 
انجمن ايران و 
آمريكا در باغ 

مصفّاي 
  جمشيديه

انجمن ايران و 
  آمريكا

دوهزار و هاي تأمين اعتبار جشن
  پانصدساله

هاي از طريق بليت   20/3/1344
قيمت و ارزان

 هاگاردن پارتي

هاي محل جشن
دوهزار و 

  پانصدساله

سازمان 
شاهنشاهي و 
  خدمات اجتماعي
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،  بزم اهريمن؛ 26650/240، 057197/240،10635/293، 097808/240، 22332/240منابع: (ساكما:

  ).128-127: 1378، 2 ، ج1378
درمانگاه در سراسر  101ها سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي عوايد بليتاز محل 

كشور داير كرد و هرسال نيز طبق برنامه بيست درمانگاه جديد در نقاط مورداحتياج تأسيس 
  ).23: 22/12/1340 شنبهروزنامه اطالعات، سه»(نمود

ا پيروزي انقالب، شمسي ت 1326از زمان تشكيل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي درسال 
رفته يا نرفته را آزمايي فروشهاي بختاين سازمان در هرسال درآمدهاي خود را درباره بليت

آزمايي مليبه شرح زير هاي بختترازنامه درآمد بليت1356كرد. در سال شاهنشاهيمنتشر مي
  منتشر گرديد:

  1356ي در سالآزمايي ملهاي بنگاه بخت: گزارش عملياتي فعاليت3جدول شمارة 
تعداد بليت   ماه

شده چاپ
 برگ

تعداد بليت 
شده فروخته
 برگ

 شدهبهاي بليت فروخته
  ريال)(

 درآمد بنگاه
  ريال)(

  864/028/49  000/600/288 000/772/5 000/350/7 فروردين
  005/727/44  000/500/231 000/630/4 000/000/6 ارديبهشت

  022/682/59  000/150/285 000/703/5 000/900/6  خرداد
  152/697/44  000/100/362 000/242/5 000/400/5  تير

  719/545/46  000/800/236 000/736/4 000/550/5  مرداد
  070/470/22  000/650/221 000/633/4 000/100/5 شهريور

  991/629/40  000/900/233 000/678/4 000/000/6  مهر
  280/237/56  000/000/282 000/640/5 000/900/6  آبان
  855/827/55  000/325/318 500/366/6 000/500/7  آذر

  .19652/230ماخذ: ساكما:
  

ها را مجددا به حساب سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي دولت گاهي ماليات بليت
قانون بودجه  25بهاستناد تبصره  12/8/1344وزيران در جلسه مورخ هيئت.«واريز مي كرد 

شمسي كل كشور تصويب نمودند مبلغ نه ميليون و سيصد و هشتادودو هزار و  1344سال 
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ريال) معادل ماليات پرداختي سازمان شاهنشاهي  000/410/382/9( چهارصد و ده ريال
شمسي  1344 خدمات اجتماعي بابت ماليات اعانه ملي را در دوماهه مرداد و شهريور سال

عنوان كمك در وجه سازمان مزبور پرداخت از محل درآمد عمومي سال جاري كل كشور به
  ).038435/230 (ساكما:» گردد

آزمايي، گسترش شادي و لذت بين اقشار مختلف بختهاي يكي از اهداف پيدايش بليت
آزمايي در روزهاي چهارشنبه هر هفته هاي بختجامعه بود. اشرف پهلوي به هيجاني كه بليت

  )137: 1376جمشيدي الريجاني، ( براي مردم ايجاد مي كند اشاره كرده است.
  

  اشساليانهبيني سازمان خدمات شاهنشاهي از درآمد : پيش1 نمودار شمارة 

  
  14808/220:اكماماخذ: س

  اجتماعي ي ساليانه سازمان شاهنشاهي خدماتوبودجه از درآمدهابيني سازمان برنامه.:پيش2نمودار شمارة 
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  .14808/220:ساكماماخذ: 

اي از درآمدهاي سازمان شاهنشاهي خدمات دهد كه بخش عمدهنمودارهاي باال،نشان مي
هاي اعانه ملي بود. آمار منابع درآمد سازمان شاهنشاهي با بليتاجتماعي از عوايد فروش 

وبودجه همساني دارند و هر دو سازمان، منبع عمده درآمد سازمان بيني سازمان برنامهپيش
درصد درآمدهاي  25بيني دانند. در اين پيشهاي اعانه ملي ميشاهنشاهي را از فروش بليت

 :ساكماهاي اعانه ملي بود (عوايد فروش بليت سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي از
14808/220.(  

  آزمايي در دورة  پهلوي دومهاي بختسوءاستفاده از بليت .9
  آزمايي براي برندگانتأخيرپرداخت مبلغ بليت بخت 1,9

آزمايي صورت گرفته، برندگان هايي كه از سوي مردم دربارة بليت بختبراساس شكايت
به خاطر ندادن پول بليت برنده و به تأخير افتادن پول بليت  آزماييهاي بختبليت
كردند تا به مشكل هاي دولتي به مجلس شوراي ملي شكايت شدهاز طرف سازمانبرنده
  ).18209/02ها رسيدگي شود.(كمام:آن

  آزماييهاي بختتخلف از قانون دربارة بليت 2,9
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شمسي چاپ و انتشار و  4/2/1338-18048نامه هيئت دولت به شمارة  بر طبق تصويب
آزمايي از سوي سازمان مستقل واشخاصي كشي هرگونه بليت بختفروش و قرعه
شده و آزمايي ملي يا اعانه ملي باشند، ممنوع اعالمهاي بختكشي بليتكهمتكي به قرعه

 1339آذر  7در دوشنبه  9آزمايي ملي است؛اما در صفحة اين مختص به بنگاه بخت
آزمايي گذاشتن يكدستگاه ماشين دكاو به نفع بهبخت اطالعاتمسي از سوي روزنامةش

 سازمان كودك را به قرعه گذاشته شده كه اين كار خالف قانون بود.
  ).057197/240ساكما:(

گذاري زور به مردم بليت فروختتا هزينه جشن تاجشهرداري تبريز به 19/5/1346در تاريخ 
شد نوعي تخلف از قانون محسوب ميآورندكه از سوي حكومت به را از اين طريق به دست

  ).162: 1385 ، بهارگذاري به روايت اسناد ساواكجشن تاج(
  مديريت نادرست فرآيند تبليغات 3,9

برفراز شهرشيراز اوراق اعانه ملي تبليغات بناي مدارس يادبوداز سوي 4/4/1350 در تاريخ
كهاين نوع تبليغات باعث عدم خريد مردم گرديد.مردم هواپيماي ارتاكسي ريخته شده است 

، بزم اهريمناند (شيراز مطالبي در اعتراض و مخالفت نسبت به اين عمل دولت بيان داشته
وزيري و ساواك درباره هاي مردم به ارگان دولتي مثل نخست). يكي از شكايت4/121: 1378

كنند و آزمايي غلو ميهاي بختبليت آزمايي اين بود كه جرايد چرا براي فروشبليت بخت
  ).32: 2646چرا بر جرايد نظارت كافي وجود ندارد (مراسان:

  عدم پرداخت ماليات به دولت 4,9
آزمايي از اداره اصالح نژاد و پرورش اسب وزارت جنگ بابت صدي پنج ماليات بخت

با وجود مكاتبات زياد  هاي غيرمستقيم بدهكار بودهاي گذشته مبالغي به اداره كل مالياتسال
  ).101398/240 اقدام براي پرداخت آن صورت نگرفت (ساكما:

  فروشندگان متقلب 5,9
فروشي، افراد متقلب و متفرقه در شهرهاي توريستي مانند اصفهان به علت درآمد خوب بليت

ها قصدشان فروختن فروشبليت). «077656/293اقدام به فروش بليت مي كردند (ساكما:
است بايد مناطق پرجمعيتي مثل ميدان مجسمه محمدرضاشاه خيابان هاتف ميدان  بليت

فروشان متقلب) بليت( اندفروش جازدهها كه خود را بليتكردند. اينطوقچي را انتخاب مي
اند. خود بيشتر به فروش ساير اشياء از قبيل چاقو و سيگار و قاچاق و آدامس و غيره مشغول
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هاي مجاور مثل شيخ ها، آنان را از خيابان چهارباغ به خيابانفروشتبراي بيكار نشدن بلي

  ).077656/293ساكما:».(آباد استقرار دادندعباس -بهائي پارس
منظور جلوگيري از سوءاستفاده سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي به 21/12/1354در سال 

هاي ها و ايجاد كيوسكسآزمايي دستور به متحدالشكل كردن لباهاي بختاز فروش بليت
آزمايي در سراسر كشور داد كه ديگر فروشندگان متقلب بليت نتوانند از عوايد هاي بختبليت

  ).077656/293آن براي خود استفاده كنند (ساكما: 
  آزماييهاي بختمواضع مخالفان حاكميت پهلوي دوم دربارة  بليت 10

  آزماييهاي بختدربارة بليت تقليد مواضع روحانيون و علماء و مراجع 1,10
كردند. آزمايي منع مردم را از خريد بليتبخت 18/5/1327 اي از وعاظ اصفهاندر تاريخعده

ها جلوگيري كند شهرباني اصفهانبااطالع از اين موضوع سعي كرد تا از تحركات آن
  ).002335/293/97(ساكما:
آزمايي قيد هاي بختانتشار بليتاهللا بروجردي ازجمله روحانيوني بود كه براي آيت

آقا حسين بروجردي سؤال شرعي و اسالمي گذاشت.رئيس سازمان خدمات اجتماعي از حاج
هاي اعانه ملي كارهاي خير و اگر هدف از انتشار بليت«كرد و وي در جواب نوشت: 

زنظر كه اجباري براي خريد در كار نباشد مشاركت در امور آن االمنفعه است درصورتيعام
هاي سازمان مزبور در آغاز كار صراحتاً و بروشني، شرعي اشكالي ندارد و از سوي ديگر هدف

: 2810(مراسان،» تأسيس مدارس و جهت تهيه داروي رايگانو تأسيس درمانگاه اعالم شده بود
68.(  

مخالفان نسبت به صرف عوايد بليت ها مشكوك بودند و معتقد بودند كهعوايد آن صرف  
  ).161: 1381شود (فالح توتكار،مختاري اصفهاني، گذراني خاندان پهلوي ميو خوشعياشي 

بساط «آزمايي به انتقاد ازحكومت پهلوي پرداخت: هاي بختجواد فومني در مورد بليت
هاي دار و آن عملهشوهر يتيمفروشند آن زن بيآزمايي مياند و بليت بختقمار را انداخته

ها فقط دو هزار خرند ولي نورچشميدهند و بليت مين پول ميبدبخت دوتومان دوتوما
هاي دهند و بقيه را صرف عياشي و شرابخواري دستگاهها مييكي از همان خودمانيتومان به

كنند كه مقامشان و منصبشان محفوظ هائي ميسازند. صرف راهعريض و طويل خود مي
، اد فومني حائري به روايت اسناد ساواكاهللا حاج شيخ جوستيزان نستوه آيتستم»(بماند
1379 :73.(  
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هاي شاهي پهلوي، تحريم خريد بليتازجمله مبارزات منفي امام در مقابل نظام ستم
انجام اين بازي از طريق كشيدن دو تومان، دو تومان از جيب كارگران و «آزمايي بود: بخت

مقابل با عدم مصرف واقعي اين  شود و درها وارد ميدهقانان تحميل بزرگي بر زندگي آن
گردد چون تحريم خريد اين اوراق كه درواقع براي كشيدن وجوه، نفعي هم عايد مردم نمي

طرف كمكي به حال شود، ازيكآخرين سكه پول بينوايان به اميدهاي موهوم منتشر مي
و سادگي خواهد از فقر كند و از طرف ديگر جلوي بازي دولت را كه ميگونه اشخاص مياين

گيرد، مردم به هر بهانه استفاده كرده، براي خدمتگزاران خود محل اعاشه و عنوان تأمين كند مي
، سير مبارزات امام خميني در آيينه اسناد به روايت ساواك»(مورد استقبال قرار خواهد گرفت

1386 :11/287.(  
مقام الملك رفيع اسالمي واعظ ضمن سخنراني مذهبي در منزل قائم 5/4/1340 در تاريخ«
). شيخ عباسعلي 19: 014100 آزمايي را رواج بساط قمار دانست (مراسان:هاي بختبليت

خريدوفروش بليت «آزمائي بشدت انتقاد كرد و گفت:هاي بختاسالمي از فروش بليت
آزمائي كنند از محل بختآزمايي ازنظر اسالم اكيداً حرام است و آنهائي كه ادعا ميبخت
گويند از ثروت خودشان بيمارستان بسازند شود اگر راست ميتان و مدرسه ساخته ميبيمارس

در  29/11/1340). جعفر شجوني در 1: 01410043 (مراسان:» نه آنكه معامله حرام بكنند
آزمائي بخريد اين شما كه مسلمانيد مبادا از اين بليت بخت«مسجدجامع تهران اظهار داشت: 

  ).28: 01136128(مراسان:» است حرام است، كالهبرداري
بازوي تواناي اسالم سيد محمود طالقاني از فروش بليت و صرف عوايد آن انتقاد كرد. (

).  عبدالحسين 1/307: 1376، اهللا سيد محمود طالقاني ياران امام به روايت اسناد ساواكآيت
رام است و فروش ح« آزمايي گفت:دستغيب عالوه بر انتقاد از حكومت، در مورد بليت بخت

  ).13: 007970مراسان:(»آن جايز نيست
-17هاي امام خمينيدر نجف اشرف در تاريخ اين گفتار براساس استفاده از درس

آزمايي به فكر افتادند تا برنامه خود را گردانندگان مؤسسة بخت«شمسي است:  18/5/1343
سلمانان روشن و همين مقدسان با تغييراتي توسعه دهند و نيرنگي به كاربرند كه حتي همين م

تغيير دادندتا اگر كسي بگويد » اعانة ملي« ها را بخرند. اسمش را بهاغفال شوند و اين بليت
هايش صرف سازمان اين كار قمار است، بگويند خير اين اعانة ملي و كمك به ملت است. پول

او را غني و ثروتمند  شود و ممكن است قرعه به نام يك نفر فقير بيفتد وشير و خورشيد مي
فروشها را عوض كردند و يك عده كور و اي از بليتسازد؛و بازهم براي اغفال بيشتر، عده
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ها گذاشتندو تبليغاتشان را چند برابر ساختند و به جاي صدهزار تومان، نابينا به جاي آن

ها ارويي در عكسپانصدهزار تومان پول نقد به اضافة يك ماشين، با يك مقدار پول انباشته با پ
هاي تبليغات خود را گسترش دادند. در صورتيكه بليت» پول پارو كنيد« اضافه كردند و به نام

  ).263: 1379آزار شيرازي، بي»(آزمايي بودندهاي بختهمان بليت» اعانة ملي« اصطالحبه
ملي بليت را اند و به اسم اعانة آزمايي را عوض كرده: اخيراً اسم بليت بخت2869مسئله «
آزمايي مورد اشكال بوده است و دهند ولي عمل، همان عمل است و چون بليت بختمي

نمودند، سودجويان اسم را براي اغفال اين دسته عوض جمعي از خريد آن خودداري مي
شود و پول بليت و نموده، لكن در عمل فرقي ندارد و در اين صورت با تغيير نام حالل نمي

  ).1082: 1383 مسلمي زاده، بهار»(و موجب ضمان است پول قرعه حرام
قصد كمك به مؤسسات خيريه و جايزه در آن: اگر : خريدوفروش بليت به2732مسئله «

فرضاً يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و براي اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا 
اين مؤسسات مبلغي بدهندو آن  هايي منتشر كندو مردم هم براي اعانتمدارس اسالمي بليط

آيد، با اجازة تمام شركت از مال خودش يا وجوهي كه از انتشار بليت به دست مي
آيد بدهد مانع ندارد، لكن اين ها بيرون ميدهندگان مبلغي به اشخاصي كه قرعه به نام آنپول

ون عمل هايي كه اكنكشيشودو قرعههايي كه اكنون فروخته ميمجرد فرض استو بليط
  ).613: 1385پور گيالني، قلي»(و پول بليت و قرعه حرام است شود، به اين نحو نيستمي

آمده از دستها حرام و مال بهمعامله بليت«نوشت: 1346بهمن  5 اي به تاريخامام در نامه
ها پيدا نشوند، عملي كه به آنآن حرام است و بايد به صاحبان آن پرداخت شود، درصورتي

: 1378(خميني، » امل مالك خواهند كرد و تمام مسائل آن را در تحرير الوسيله نوشتهمجهو
2/163.(  

خريد اعانه « گفته شد:  30/2/1348 در جلسه هفتگي انجمن اسالمي جوانان در تاريخ
نفر بنام ملي وجود دارد كه همه گفت يكنوع كمك به ظلم است به قول شخصي ميملي يك

محمدرضا  28/4/1348 ).در تاريخ10: 015440 (مراسان:» ريزنداو ميها را به جيب پول
آزمايي به جيب دربار ازجمله شمس پهلوي هاي بختعوايد فروش بليت«سعيدي نوشت: 

: 1376، اهللا سيد محمدرضا سعيديياران امام به روايت اسناد ساواك شهيد آيت»(رفتمي
1/323.(  
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آزمائي انتقاد نمود هاي بختش بليتشيخ احمد كافي از فرو 1350در آبان «
 1350در رسالة جديد توضيح المسائل امام خميني كه در ). «1: 01311010(مراسان:

سير »(هاي اعانه ملي جايز نبوده و باطل استخريدوفروش بليت« توزيع شد آمده:
هاي يت). امام دربارة بل17/99: 1386مبارزات امام خميني در آينه اسناد به روايت ساواك، 

هاي هاييكهبليتها دادند و حتي شركتآزمايي حكم به حرام بودن اين نوع بليتبخت
خريدند را منع كرد آزمايي را ميهاي بختفروختند يا كساني كه بليتآزمايي را ميبخت

  ).467تا: و معامله آن را باطل اعالم كرد (خميني، بي
سوي علماء تحريم شد و اقشار مختلف آزمايي به دليل شرطي بودن از هاي بختبليت
آزماييرا در نقاط مختلف شهر پخش هاي تحريم بليت بختجمله دانشجويان اعالميهمردم من

كردند و از سوي دائرة اطالعات اين موضوع موجب حساسيت و مراقبت و دستگيري مي
ان و شمسي در تهر 2/10/1350 هاي رژيم در تاريخكنندگان تحريممتخلفان و توزيع

). امام حتي تصرف اموال ناشي از اين 16: 11494 ها مثل خراسان گرديد (مراسان:شهرستان
) و حتي آن را 10/380: 1392دانست (خميني، بليت ها را در بعد از انقالب هم جايز نمي

  ).617: 1382دانست (خميني، دواني هم ميشامل مسابقات اسب
  آزماييي بختهامواضع روشنفكران دربارة بليت 2,10
گويند مردم مي«كردند: هاي روشنفكري دورة پهلوي هم از فروش بليت ها انتقاد ميروزنامه

خواهر دوقلوي شاه] چه حق دارد كه در تمام شئون مملكت دخالت كرده و با [ كه اشرف
هايي را كه اشرف گويند اين پولسال بازي كند. مردم ميمقدرات و حيثيت يك ملت كهن

سواد اين مملكت فقير و ان سازمان شاهنشاهي از مردم كور و كچل و تراخمي و بيعنوبه
آزمايي كه بعدها تغيير نام هاي بختاشاره به بليت[رساند؟گيرد، به چه مصرفي ميبدبخت مي

آزمايي را سازمان شاهنشاهي خدمات هاي اعانة ملي تبديل شد. اين بختداد و به بليت
: 1384راد، محسنيان»(كرد]. را اشرف پهلوي به عهده داشت اداره مياجتماعي كه رياست آن 

كشي خود راديويي كه برنامة قرعه نفرين زمين). جالل آل احمد در كتاب 1431الي  1430
: 1394دانست (علي زاده، افضلي، دان غرب ميشد را زبالهآزمايي ازآن پخش ميبليت بخت

30.( 
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هايي با عنوان ارمغان بهزيستي براي تامين بخشي از بليتبعد از پيروزي انقالب اسالمي 

- هاي سازمان بهزيستي كل كشور فروخته مي شد كه عوايد آن صرف كودكان بيهزينه

پس اكنون «بر باالي كارت يك شعر پندآموز نقش بسته بود: گرديد. سرپرست و سالمندان مي
 ةسور 48 ةشعر بر اساس معناي آي اين» بگيريد سبقت ز غير، در اعمال نيكو و كردار خير.

ها واكنشي نشان ندادند . علما  و مراجع تقليد در ابتدا نسبت به اين بليتمائده سروده شده بود
ويژه از سوي ها بهكه علت آن هم در تغيير حكومت و اعتماد آنان به نوع صرف عوايد بليت

گذشت چندي و افزايش جايزة  سازماني دولتي بود كه متصدي نگهداري معلوالن بود؛ اما با
ها در سطح شهرها، مراجع نسبت بدان واكنش نشان فرد برنده و تبليغات گسترده اين بليت

آيا خريد و فروش برگ هاي ارمغان بهزيستي و مسابقاتي به اين  دادند در پاسخ به سوال
هللا فاضل ااهللا صافي گلپايگاني، آيتاهللا مكارم شيرازي، آيتآيت شكل چه صورت دارد؟

اهللا تبريزي با اي و آيتاهللا خامنهاهللا بهجت آن را غير شرعي دانستند و آيتلنكراني و آيت
  گشت آن را مجاز شمردند.شروطي كه به نيت خريدار  و نيز نوع صرف عوايد آن بازمي

  

  
هايى برگه در اين زمينه به صورت تفصيلي هم سوال شد كهشيرازي اهللا ناصر مكارم آيت از

شود، و به نام ارمغان بهزيستى از طرف يك سازمان دولتى به مبلغ معينى به مردم فروخته مى
در برخى از آنها سؤال يا سؤاالتى مطرح شده است. كسانى كه پاسخ صحيح بدهند، به 

دهند. كنند، و به اشخاصى كه قرعه به نام آنها اصابت كند، جوايزى مىكشى راه پيدا مىقرعه
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ها گردد. خريداران اين برگهلين امر، صرف امور خيريه مىئوها طبق اظهار مساين برگه درآمد
ـ 2خرند. ها را مىـ كسانى كه فقط براى شركت در امور خيريه اين برگه1اند: سه دسته

ـ افرادى كه 3كنند. كشى در اين مسابقه شركت مىاشخاصى كه فقط براى شركت در قرعه
كند. لطفاً حكم فروشنده، دست نامشان درآيد و چه درنيايد، تفاوتى براى آنها نمىچه قرعه به 

همه اينها از قبيل : اندركاران، و خريداران را بيان فرماييد. حكم اين برگه ها چيست؟پاسخ
هاى سابق است، و شرعاً اشكال دارد مگر اين كه همه افراد از قبيل گروه اول آزمايىبخت

افراد چنين نيستند  ةدانيم همها را خريدارى كنند. ولى مىط به نيت كمك برگهباشند يعنى فق
- خرند، و اگر بدانند كه آنها را در قرعهها را مىكشى برگهبلكه بسيارى براى شركت در قرعه

اند، راضى نيستند. و صرف درآمد آن در امور خيريه، ماهيت مساله را تغيير كشى شركت نداده
 و طرح سوال نيز تاثيرى در حلّ اين مشكل ندارد.دهد، نمى

(https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46440&mid=
  سرانجام انتشار بليت ها با فشار مراجع متوقف شد.  .) 259471

  گيرينتيجه .11
و عوايد آندر امور  شدالمنفعه فروخته ميابتدا براي كارهاي عامدر آزمايي هاي بختتبلي

خيريه، ايجاد بيمارستان، درمانگاه، مدارس، حمايت از كشاورزان، حمايت از مسلوالن و مبارزه 
ها را به چاپ بليت كم سازمانها كمشد. درآمد مناسب فروش بليتسوادي صرف ميبا بي

بليت هايي كه از سوي دولت اجازه فروش براي تامين كسري بودجه خود واداشت. سازمان
آزمايي را داشتند بانك كشاورزي، بنگاه حمايت از مادران و كودكان، سازمان شيرو بخت

آزمايي در هاي بختخورشيد سرخ ايران و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي بودند.بليت
ها و جرايد آزمايي در شهرستانهاي بنگاه بختها، پشت جلد مجالت، كيوسكها، مغازهبانك

اي هيئت دولت تصميم گرفت تا هر سازمان و مؤسسه 1327 يافت. در سالر ميدولتي انتشا
آزمايي باشد بايد از دولت اجازه بگيرد؛ در غير اين صورت كه خواهان فروش بليت بخت

سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي نام بليت  1340 آزمايي باطل است؛در اواخر سالبخت
سازمان خدمات  تغيير داد. دولت انحصار انتشار بليت را به» اعانه ملي«آزمايي ملي را به بخت

 ت را براي آن قائل شد.امتيازاتي مانند معافيت گمركي براي ورود كاغذ بليداد و شاهنشاهي 
وجود آورد. بخشي از اين انتقادات به رياست عاليه اين بهاين انحصار انتقادات فراواني را 
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داشت گري رياست سازمان را ميچه بسا اگر فرد ديگشت. سازمان يعني اشرف پهلوي برمي

. با ورود سازمان و انحصار ايجاد شده، انتشار گونه نبودآزمايي بدينبخت تها به بليواكنش
  .يك فعاليت اقتصادي درآمدزا تغيير ماهيت دادبه المنفعه آزمايي از يك كنش عامبخت تبلي

گيري كردند. برخي از آزمايي موضعهاي بختمخالفين حكومت پهلوي در برابر انتشار بليت
ها را حرام بندي است، بليتآزمايي قمار و شرطهاي بختعلما اعتقاد داشتند چون بليت

آزمايي از سوي امام خميني و روحانيون ترين واكنش ها به بليت بختاعالم كردند. سخت
ر و خريد و فروش و تحصيل آزمايي را مصداق بارز قمابخت انقالبي صورت گرفت. آنها بليط

. برخي از روحانيون اعتقاد داشتند كه دانستنداموال از طريق آن را نامشروع مي
كند، اما ها ميهارا صرف امورخيريه و بيمارستانآزمايي ملي،بخشي از درآمد بليتبنگاهبخت

انتقاد  هازند و نسبت به نحوه صرف عوايد بليتها را به جيب ميبخشي ديگر درآمد بليت
آزمايي بهشرطي كه قمار نباشد هاي بختداشتند. برخي از علما اعتقاد داشتند عوايد بليت

احمد نيز اعتقاد توان آن را در امور خيريه صرف كرد. برخي از روشنفكران مانند جالل آلمي
نوعي تقليد از غرب آزمايي از سوي غرب واردشده است و بههاي بختداشتند كه چون بليت

از اثرات  ،هامذهبي به فروش بليت ةدر كنار واكنش جامع پرداختند.ست به مخالفت با آن ميا
المنفعه و نيز ايجاد شور و نشاط در جامعه مثبت فروش آنها در تامين بودجه براي نهادهاي عام

. سه اثر ارزشمند آرامگاه فردوسي در توس، آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد و نبايد گذشت
ها و بيمارستان ها و نيز المنفعه زيادي مانند درمانگاهرة سعدي در شيراز و بناهاي عاممقب

  ها ساخته شد.مدارس از محل فروش اين بليت
  

  نامهكتاب
  الف.اسناد

  .044586/293 ، شمارة  بازيابي(ساكما) سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران-
  .081582/293شمارة بازيابي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،  -
  .032555/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .050027/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .079817/293 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،شمارة  بازيابي -
  .10635/293 ارة  بازيابيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شم -
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  .047797/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .051480/240سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،شمارة  بازيابي  -
  .101398/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .059815/293 ة  بازيابيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمار -
  .096439/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .031417/293سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي  -
 .094024/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -

  .028358/293شمارة  بازيابي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،  -
  .090671/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .58428/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .58427/240سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي  -
  .024928/230 ارة  بازيابيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شم -
 .029090/230 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -

  .10635/293 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
 .077656/293سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي  -

  .112384/293 رة  بازيابيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شما -
  .066075/293 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .22332/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .097808/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
 .047852/240 ة  بازيابيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمار -

  .051475/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
 .1828/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -

  .93963/240سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي  -
  .057197/240بازيابي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة   -
 .1838/210 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -

  .26650/240 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .038435/230 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .14808/220 يابيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  باز -
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  .6846/290 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .002335/293/97 سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، شمارة  بازيابي -
  .2646 ، شمارة  بازيابي(مراسان)مركز اسناد انقالب اسالمي ايران -
  014100 مركز اسناد انقالب اسالمي ايران،شمارة  بازيابي -
  01410043 مركز اسناد انقالب اسالمي ايران، شمارة  بازيابي -
  01136128 مركز اسناد انقالب اسالمي ايران، شمارة  بازيابي -
  007970 مركز اسناد انقالب اسالمي ايران، شمارة  بازيابي -
  015440 مركز اسناد انقالب اسالمي ايران، شمارة  بازيابي -
  01311010 اسالمي ايران، شمارة  بازيابيمركز اسناد انقالب  -
  11494 مركز اسناد انقالب اسالمي ايران، شمارة  بازيابي -
 ، شمارة  بازيابي(كمام)كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي -

22/20/2/1/2/133.( 

  18209/02 كتابخانه، موزه ومركز اسناد مجلس شوراي ملي،شمارة  بازيابي -
  

  هابب. كتا
ره) از محضر مرجع تقليد ( استفتائات حضرت امام خميني). 1382اهللا (خميني، روح

، قم: دفتر 3 ، جالعظمي امام خمينياهللاهاي علميه حضرت آيتجهان تشيع زعيم حوزه
  انتشارات اسالمي وابسته به جامع مدرسين حوزه علميه قم.

، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر 10 ، جس)( استفتائات امام خميني). 1392اهللا (خميني، روح
  آثار امام خميني.

 ). ج1383( س) به روايت اسناد شهرباني( امام در آيينه اسناد: سير مبارزاتي امام خميني
  ، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.5

 اهللا سيد محمود طالقاني ياران امام به روايت اسناد ساواكبازوي تواناي اسالم آيت
  ، تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.1 ). ج1376(

 هاي دوهزار و پانصدساله شاهنشاهي به روايت اسناد ساواك ودرباربزم اهريمن، جشن
  ، تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.4و 2). ج1378(
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با ترجمة بخشهائي از رسالة نوين مسائل اقتصادي ). 1379( شيرازي، عبدالكريمآزاربي

تحريرالوسيلة امام خميني بضميمه مقدمة در نظام و تاريخچة اقتصاد اسالمي و جديدترين 
  ،10، چاپ 2 . جاستفتائات و توضيحات و اضافات

، ترجمه علي 4 . جترجمة تحريرالوسيلة حضرت امام خمينيتا). اهللا (بيخميني، روح
  ته به جامعة مدرسين حوزه علميه قم.اسالمي، قم: دفتر انتشارات اسالمي وابس

). تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي 1385 بهار( گذاري به روايت اسناد ساواكجشن تاج
  وزارت اطالعات.

  . تهران: نشرعلم.دوقلوي ميرپنج). 1376( جمشيدي الريجاني، مسعود
، 2 خش، ب3 و2). ج1379 بهار( رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك علي اميني

  تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.
). تهران: مركز بررسي 1381 زمستان( زنان دربار به روايت اسناد ساواك اشرف پهلوي

  اسناد تاريخي وزارت اطالعات.
). 1379(اهللا حاج شيخ جواد فومني حائري به روايت اسناد ساواكستيزان نستوه آيتستم

  اسناد تاريخي وزارت اطالعات،.تهران: مركز بررسي 
، تهران: 17و  11). ج1386( سير مبارزات امام خميني در آيينه اسناد به روايت ساواك

  مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
بيانات، پيام، (س)، ( صحيفه امام مجموعه آثار امام خميني). 1378اهللا (خميني، روح

  . تهران: موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.ها)هاي امام، اجازات شرعي و نامهمصاحبه
، 2 ). يادگارعمر، خاطراتي از سرگذشت دكتر عيسي صديق. ج1345( صديق، عيسي
  تهران: اميركبير.
چهل گفتار درباره سالگردهاي تاريخي يادبود دانشمندان معاصر )، 1352( صديق، عيسي

  تهران: انتشارات دهخدا. تاريخ و فرهنگ ايران.
  . تهران: انتشارات علمي.چهل خاطره از چهل سال). 1373( صفايي، ابراهيم

ها و اسنادي از انجمن)، 1381 تابستان( فالح توتكار، حجت و مختاري اصفهاني، رضا
، تهران: انتشارات مركز اسناد رياست جمهوري و سازمان مجامع مذهبي در دورة  پهلوي.

  اسالمي.چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
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العظمي اهللانگارش نوين توضيح المسائل حضرت آيت). 1385( پور گيالني، مسلمقلي

س) و چاپ و نشر ( . تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيس)( امام خميني
  عروج.

ايران در چهار كهكشان ارتباطي: سير تحول تاريخي ). 1384( محسنيان راد، مهدي
  ، تهران: انتشارات سروش.3 . جآغاز تا امروزارتباطات در ايران، از 

شش مرجع) مشهد ( ). رساله توضيح المسائل محشي امام خميني1383اهللا (خميني، روح
  مقدس: مؤسسة مطالعاتي منتظران موعود.

. تهران: خاطرات دكتر غالمحسين مصدق -دركنار؛ مصدق). 1369( نجاتي، غالمرضا
  مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

  تهران: مؤسسة مطبوعاتي برزگمهر شاهكار.). 1332 مرداد( احمدنعمتي، 
، 1 ). ج1376( اهللا سيد محمدرضا سعيديياران امام به روايت اسناد ساواك شهيد آيت

  تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.
  

  ج. مقاالت
آثار داستاني هدايت،  ستيزي درغرب).«1394 پاييز و زمستان( علي زاده، ناصر؛ افضلي، بهرام

  .38 –19 ،صص16 ، مجلة ادب فارسي، شمارة ادبيات و زبانها، نشرية »آل احمد و ساعدي
 و 63 ، شمارة ياد، تاريخ، مجلة »حرف اول«)، 1381 بهارتا زمستان( معاديخواه، عبدالمجيد

  .66 و 65 و 64
  د) روزنامه

  .10752 ، سال سي و ششم، شمارة 22/12/1340 شنبه، سهاطالعاتروزنامة 
 

 

 

 


